
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro 

Bao de panda 
Er was eens, diep in de bergen van China, een grote, 
pluizige panda genaamd Bao. Bao was een heel speciale 
beer, met een zwart-witte vacht waardoor hij eruitzag 
alsof hij altijd een chique pak droeg.

Bao gaf er de voorkeur aan een eenzaam leven te 
leiden, maar hij was nog steeds erg tevreden en 
gelukkig. Elke ochtend werd hij vroeg wakker en strekte 
hij zijn armen en benen. Daarna klom hij uit de hoge 
bamboebomen waar hij sliep en maakte een wandeling 
om te ontbijten. Bamboe was zijn favoriete voedsel en 
hij kon er de hele dag van eten, Bao had een 
spijsverteringssysteem dat speciaal was aangepast om 
deze taaie en vezelige plant te verwerken. Hoewel hij 
bamboe efficiënt kon verteren, 
moest hij vaak poepen, tot wel 
40 keer per dag, maar dit was 
normaal voor hem.

Na het ontbijt besteedde Bao 
wat tijd aan het verkennen van 
zijn omgeving. Hij hield ervan 
om door de dichte bamboebossen 
te dwalen, over rotsachtig 
terrein te klimmen en ondiepe 
stroompjes over te steken. Hij 
was altijd op zoek naar nieuwe stukjes bamboe om van 
te eten.




Naarmate de dag warmer werd, deed Bao een dutje 
onder een schaduwrijke boom. Hij sliep een tijdje en 
droomde van alle bamboe die hij als avondeten wilde 
eten.

Na zijn dutje bracht Bao de rest van de middag door 
met kauwend op bamboe en genietend van de rust en 
stilte van de berg. Hij keek naar de prachtige 
zonsondergang terwijl hij uitrustte op zijn favoriete 
plek.

'S Nachts klom Bao weer in de bamboebomen om te 
slapen. Hoog in de bomen voelde hij zich veilig en 
beschermd en hij hoorde het rustgevende geluid van de 
wind die door de bamboebladeren ruiste.

Bao's leven was eenvoudig maar erg gelukkig. Hij had 
lekker eten in overvloed, een mooi en vredig huis in de 
bergen en hij voelde zich tevreden met een eenzaam 
leven, waarbij hij nooit meer nodig had dan wat de 
natuur hem te bieden had.


